
รายชือ่ผูม้ีสทิธิล์งคะแนนเสียงเลือกต ัง้ คณะกรรมการบรหิารสมาคมญีปุ่่ นศกึษาแหง่ประเทศไทย 

สมาชกิประเภท สามญัตลอดชีพ 

เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2557/ 1001 ศ.ดร.ศริพิร  วชัชวลัคุ คณะรฐัศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส 2557/1002 ไมร่ะบุรายชือ่สมาชกิ  

ส 2557/1003 รศ.ทศันีย์  เมธาพสิฐิ คณะศลิปศาสตร์ มหาวยิาลยัธรรมศาสตร์ 

ส 2557/1004 รศ.ดร.ไมตรี  อนิทรประสทิธิ ์ คณะศกึษาศาสตร์   
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

ส 2557/1005 นายเอกนรนิทร์  เอกอรยิะสริ ิ   มหาวทิยาลยัสงขลานครรนิทร์  วทิยาเขต
ปตัตานี   

ส 2557/1006 นางสาวนิเยา๊ะ  จาหลง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขต
ปตัตานี 

ส 2557/1007 นางสาวอจัฉรา   ชูพูล มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขต
ปตัตานี 

ส 2557/1008 ผศ.นิศากร   ทองนอก   มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขต
ปตัตานี   

ส 2557/1009 ผศ.ดร. เอกสทิธิ ์ หนุนภกัด ี คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส 2557/1010 ผศ.สรญัญา  คงจติต์                                                สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2557/1011   รศ.ปราณี  จงสุจรติธรรม คณะมนุษยศาสตร์   
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ส 2558/1012 ศ.กติตคิณุ ดร.สริมินพร  สุรยิะ
วงศ์ไพศาล 

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ส 2558/1013 รศ.ดร.ชมนาด  ศตีสิาร คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ส 2558/1014 ศ.ดร. อรรถยา  สุวรรณระดา  คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ส 2558/1015 ดร.ทรายแกว้  ทพิากร สถาบนัเอเชียศกึษา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ส 2558/1016    ผศ.ดร.กลัยาณี  สีตสุวรรณ คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ส 2558/0017    ศ.กติตคิณุ สุรชิยั   หวนัแกว้ ศนูย์สนัตภิาพและความขดัแยง้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ส 2558/1018   ผศ.ดร.วรวุฒ ิ   จริาสมบตั ิ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ส 2558/1019 ผศ.ดร.โสภา  มะสนึาริ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ส 2558/1020   ผศ.ดร.ปิยวรรณ  อศัวราชนัย์ คณะศลิปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส 2558/1021   ผศ.ดร.น ้าทพิย์ เมธเศรษฐ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2558/1022   ผศ.ฮโิรนากะ โทมติะ ส านกังานมหาวทิยาลยัโตไก 

ส 2558/1023   รศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์
สลานิออง 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

ส 2558/1024   ผศ.ดร.นญัชญา  มหาขนัธ์  ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  

ส 2558/1025   ผศ.ดร.วนิยั   จามรสุรยิา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ส 2558/1026  
 

ศ.อรรถจกัร์  สตัยานุรกัษ์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ส 2558/1027   อ.ดร.ธีระวุฒ ิ สุนทรา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิป์     
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ส 2558/1028   ผศ.ดร.คนุชัญ์  สมชนะกจิ หลกัสูตรภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

ส 2558/1029   คณุสุทนิ สายสงวน สถาบนัเอเชียตะวนัออกศกึษา  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ส 2558/1030   ผศ.ดร.ภทัร์อร  พพิฒันกุล คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ 

ส 2558/1031 อาจารย์อาทนินัท์  กาญจนดุล คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2558/1032 ผศ.ดร.กณภทัร  รืน่ภริมย์ ภาควชิาภาษาปจัจุบนัตะวนัออก คณะ
อกัษรศาสตร์  มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ส 2558/1033 อ.ดร.สุวภา  ธีรกติตกิุล สาขาวภิาษาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ส 2558/1034 คณุชยาพร  ปรีชาปญัญา สาขาวสิาขาวภิาษาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิา
ภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ส 2558/1035 รศ.ดร.ฉนัทนา  จนัทร์บรรจง มหาวทิยาลยันเรศวร 

ส 2558/1036 อาจารย์คทัซูยกู ิทาคาฮาชิ วทิยาลยัประชาคมอาเซียนศกึษา 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

ส 2558/1037 ผศ.ดร.นภดล  ทพิยรตัน์ คณะศลิปกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขต
ปตัตานี 

ส 2558/1038 อ.ดร.เศกสทิธิ ์ ปกัษี มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

ส 2558/1039 ผศ.ดร.ประทุม องักูรโรหติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ส 2559/1040 
 

รศ.ดร.ณฏัฐริา  ทบัทมิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2559/1041 
 

Dr. Elisa  Nishikito Department of Japanese , Payup 
University, Faculty of Humanities 
and Social Sciences  

ส 2559/1042 
 

ผศ.ดร.ยุพวรรณ โสภติวุฒวิงศ์ 
 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 
ส 2559/1043 

 
ดร.อญัญ์พศัศา   จนัทร์ชลอ 
 

 
ผูบ้รหิารหน่วย บรษิทัเอไอเอ  
 

ส 2559/1044 
 

ผศ.ดร.สุนิศา  ธรรมาววิฒัน์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ส 2559/1045 
 

อาจารย์ศริวิรรณ  ปรีชานฤตย์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั บางนา  

ส 2559/1046 
 

Mr. Shonosuke AOKI  นกัวจิยั (อดตีอาจารย์มหาวทิยาลยัสงขา
นครนิทร์ ปตัตานี) 
 

ส 2559/1047 
 

อ.ดร.ยอดสวรรค์  อกิูจ ิ หวัหน้าหลกัสูตรภาษาญีปุ่่ น โรงเรียน
สาธติเกษตรโครงการศกึษาพหุภาษา  
 

ส 2559/1048    นางสาววรรณา  ชินวกิยั 
 

มหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชีย 

ส 2559/1049    นางสาววมิลณฐั  หวงัสทิธกิุล มหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชีย 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

 
ส 2559/1050     นางสาวกมลา  พาณิชวบิูลย์ 

 
มหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชีย 

ส 2559/1051    Miss Yoshie  Wako มหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชีย 

ส 2559/1052    
 

อาจารย์เนาวรตัน์  ทรพัย์
ผกัแวน่ 
 

โปรแกรมวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ส 2559/1053 
 

ศ.ปิยะ  พงศาพทิกัษ์สนัต ิ
 

University of Nagasaki 

ส 2559/1054 
 

ผศ.ดร.อษัฎายุทธ  ชูศรี คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ส 2559/1055 
 

ดร.เผา่สถาพร  ดวงแกว้ คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส 2559/1056 
 

อาจารย์ ดร.น ้าใส  ตนัตสิุข คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ส 2559/1057 
 

ผศ.ดร.ทานพร  ตระการเถลงิ
ศกัดิ ์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2559/1058 
 

ผศ.ดร.ศริวิรรณ  มุนินทรวงศ์ คณะศลิปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส 2560/1059 ศ.วรนิทร  วูวงศ์ คณะศลิปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส 2560/1060 รศ.ดร.นรีนุช   ด ารงชยั คณะภาษาและการสือ่สาร  สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

ส 2560/1061 
 

ผศ.ดร.อจัรา   อึง้ตระกูล ภาควชิาภาษาตะวนัออก  คณะ
มนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

ส 2560/1062 
 

คณุจริาวฒัน์  เทพพงษ์ มหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชีย  

ส 2560/1063 
 

คณุปาจรีย์  ววิฒันปฐพี 
 

คณะศลิปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ทา่พระจนัทร์) 

ส 2560/1064 
 

ผศ.ดร.เสกสรร  จนัทรจ านง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรคัน
โกสนิทร์ (บพติรพมิุข จกัรวรรด)ิ 

ส 2560/1065 รศ.ดร.ยุพกา  ฟูกุชมิา่ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2560/1066 
 

ดร.มาซายูก ินิชดิะ Japanese Studies Center, Chiang 
Mai University 

ส 2560/1067 พนัเอกหญงิ ผศ.นงลกัษณ์ ลิม้
ศริ ิ

สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 

ส 2560/1068 
 

คณุสุพตัรา  โพธ์ทอง   นกัวชิาการอสิระ 

ส 2560/1069 
 

ผศ.ดสุติา  ปรญิญาพล มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ส 2560/1070 
 

คณุพีรภทัร หา้วเหมิ - 

ส 2561/1071 
 

คณุสาธดิา กาญจมาภรณ์กุล มหาวทิยาลยัโอซากา้ (Osaka 
University) 
 

ส 2561/1072 
 

รศ.วลยัพร กาญจนการุณ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
  

ส 2561/1073 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทนพร 
ตรีรตัน์สกุลชยั 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
  

ส 2561/1074 ผศ.ดร.รฐักติติ ์  เลศิวศิวะ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

  
ส 2561/1075 

 
ดร.กนกวรรณ สทิธพิร สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น มหาวทิยาลยัราชภฎั

นครปฐม 
 

ส 2561/1076 
 

รศ.ดร.ปิยธดิา ชลวร Tenri University 
 

ส 2561/1077 
 

ผศ.พราวพรรณ พลบุญ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น  คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 

ส 2561/1078 
 

อ.ดร.ธวชั ค าทองทพิย์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม 
 

ส 2561/1079 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช 
วริเิยนะวตัร์ 

สาขาภาษาญีปุ่่ น คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ส 2562/1080 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธญัญา
รตัน์ สงวนศรี 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น มหาวทิยาลยับูรพา 
 

ส 2562/1081 
 

รองศาสตราจารย์ นภสนิธุ์  
แผลงศร 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ  
   



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2562/1082 
 

อาจารย์ ธติสิรณ์ แสงอุไร 
 

สาขาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา คณะศลิป
ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
 

ส 2562/1083 
 

อาจารย์ ดร.สรญัญา ชูโชตแิกว้ 
 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ส 2562/1084 
 

อาจารย์ ดร.สลลิรตัน์ กวีจารุ
มงคล 
 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ส 2562/1085 
 

อาจารย์ ดร.มทันา จาตรุแสง
ไพโรจน์ 
 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ส 2562/1086 
 

อาจารย์ ดร.ภรณีย์ พนินัโสตติ
กุล 
 

คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส 2562/1087 
 

อาจารย์ ดร.รอ้ยแกว้ สริอิาชา 
 

สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่ น 

ส 2562/1088 
 

ดร.สุดปรารถนา ดวงแกว้ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

 
ส 2562/1089 

 
อาจารย์ วรรณนิตา ยมนาค ภาควชิาภาษาญีปุ่่ นเพือ่การสือ่สาร คณะ

ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 

ส 2562/1090 
 

อาจารย์ Tomohito Takata ภาควชิาภาษาญีปุ่่ นเพือ่การสือ่สาร คณะ
ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 

ส 2562/1091 อาจารย์ วราลี จนัทโร ภาคภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ส 2562/1092 อาจารย์ ดร.ธนภสั สนธริกัษ์ ภาคภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ส 2563/1093 อ.ดร.ปรชัญาภรณ์ รตันพงศ์
ภญิโญ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ส 2563/1094 ผศ.อารีรตัน์ โกสทิธิ ์ ส านกัวชิานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัแมฟ้่า
หลวง 
 

ส 2563/1095 อ.ดร.วรรณวลี อนิทร์ป่ิน ส านกัวชิานวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยั
แมฟ้่าหลวง 
 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2563/1096 อ.ดร.ธนิกุล จนัทรา ส านกัวชิานวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยั
แมฟ้่าหลวง 
 

ส 2563/1097 อ.ดร.จุฑามณี สามคัคนิีชย์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

ส 2563/1098 อ.เวณิกา สุปญัญเดชา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 

ส 2563/1099 อ.ดร.ทศัน์วรรณ จงเป็นสุขเลศิ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 

ส 2563/1100 อ.สริขิวญั สงวนผล สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ สถาบนัการ
จดัการปญัญาภวิฒัน์ 
 

ส 2563/1101 รศ.ดร.กนกวรรณ คะตะกริ ิ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ส 2564/1102 ผศ.เสาวลกัษณ์ หีบแกว้ หลกัสูตรภาษาญีปุ่่ นและการสือ่สาร สาขา
ภาษาและวรรณคดตีะวนัออก คณะศลิป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2564/1103 อ.วนสันนัทน์ สุกทน หลกัสูตรภาษาญีปุ่่ นและการสือ่สาร สาขา
ภาษาและวรรณคดตีะวนัออก คณะศลิป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 

ส 2564/1104 อ.พชัยา โสภณสทิธพิงศ์ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่ น 
คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัพายพั 
 

ส 2564/1105 ผศ.บวรศรี มณีพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 

ส 2564/1106 อ.กวติา ฟองสถาพร โรงเรียนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายมธัยม 
 

ส 2564/1107 Mr.Kobayashi Takunori หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
พฒันศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

ส 2564/1108 ผศ.ดร.วชิยา โยชดิะ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 

ส 2564/1109 ดร.วนัวสิาข์ กูลภทัรนิรนัดร์ ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 



เลขทีส่มาชกิ 
 

ชือ่-นามสกุล หน่วยงาน 

ส 2564/1110 อ.วษิณุ หาญศกึ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ คณะศลิป
ศาสตร์ สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 
 

ส 2564/1111 ผศ.ดร.สุทธริตัน์ กติตพิงษ์
วเิศษ 

สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ส 2564/1112 ผศ.ดร.พนิดา อนนัตนาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 

 

สมาชกิประเภทสามญัรายปี 

เลขทีส่มาชกิ ชือ่ – นามสกุล หน่วยงาน 
สร 2564/2032 

 
นางสาวสุพชิญา เกดิอะโณ คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สร 2564/2033 
 

นางสาวตรยัรตัน์ อสัรางชยั สาขาญีปุ่่ นศกึษา คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สร 2564/2034 
 

นางสาวกชกร ชยัมงคล สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศลิป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

สร 2564/2035 
 

อ.ดร.ดวงดาว โยชดิะ คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญีปุ่่ น 

สร 2564/2036 
 

ผศ.ดร.อภลิกัษณ์ เกษมผลกูล คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 



สร 2564/2037 
 

ผศ.ปานเสก อาทรธุระสุข คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 
 

สร 2564/2038 
 

อ.ศศธิร ศรีรตัน์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 

สร 2564/2039 
 

อ.สรฐั ฤทธิร์ณศกัดิ ์ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

สร 2564/2040 
 

อ.อานง ใจแน่น มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

สร 2564/2041 
 

อ.ดร.วาสนา จกัร์แกว้ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

สร 2564/2042 
 

นายธนพล อรรถเอีย่ม มหาวทิยาลยัโอซากา้ 

สร 2564/2043 
 

นายภวศิ ธรรมวทิวสั สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น ภาควชิาตะวนัออก 
คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาฯ 
 

สร 2564/2044 
 

อ.ทรพัสริ ิเสนีวงศ์ ณ อยุธยา มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ศนูย์การศกึษา
นอกทีต่ ัง้ล าปาง 
 

สร 2564/2045 
 

อ.รตันา กลิน่จุย้ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ศนูย์การศกึษา
นอกทีต่ ัง้ล าปาง 
 

สร 2564/2046 
 

อ.อนิสอน จนัตะ๊ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ศนูย์การศกึษา
นอกทีต่ ัง้ล าปาง 



 


